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Ouboet se wiele6
Die duiwel is nie bekend vir oorspronklikheid nie. Hy
het net ’n paar foefies wat hy gereeld op die Here se
kinders uithaal. Tydens ’n Atletetoer is daar maar ’n
paar standaardgrappies waaraan hy kan dink. En vanjaar was dit weer so.
Katrien Dippenaar (P10) vertel dat 24 Junie 2010 nie net nog ’n
gewone dag in die universiteitsvakansie was nie … Dit was die begin van ’n ongelooflike avontuur en uitdaging: Atlete vir Christus
2010. Toer 36.
“Met groot opwinding het die span die oggend van 25 Junie in die pad
geval met Werner aan die stuur van Ouboet. Almal was opge-wonde oor
die avontuur wat voorlê en om die toerpa, dominee Derick Lambrechts in
Caledon te ontmoet. Die span het reeds in Caledon die eerste tronk besoek
en daarna het die ongewraaktes in die 2010-span vir die eerste keer kennis
gemaak met Brassies – verskaf deur oom Doom se vrou.
“Almal was opgewonde om so gou as moontlik in Hartenbos aan te
kom waar die voortoerkamp plaasgevind het. Op pad Hartenbos toe was
daar egter teenspoed, toe die bus se twee linkeragterwiele uitgeval het.
Werner kon die bus veilig tot stilstand bring en niemand het iets oorgekom
nie. Daar en dan het almal besef dat die toer nie in ons menslike hande is
nie! God is in beheer en elke dag moet aan Hom opgedra word.
“Ná ’n lang gewag in Riviersonderend was almal haastig om in Hartenbos aan te kom, maar weer eens het die span besef dat God se planne
anders is.
“Die bus het skaars vertrek toe almal weer tot stilstand geruk is deur die
wiel se loopvlak wat afgeval het. Terwyl die bus se wiele in Swellendam
gedokter is, het ’n Engeltannie die hele span in haar huis ingeneem. Sy het
naasteliefde uitgestraal deur vir die hele span deur die nag kos, komberse,
koffie en liefde in oorvloed aan te bied!
“Die ervaring op pad Hartenbos toe het die spanlede beslis nader aan
mekaar gebring. Dit is opvallend dat die ervaring nie die span mismoedig
gemaak het nie! Daar is die hele tyd grappies gemaak en gelag en so het
almal mekaar aan die gang gehou toe die moegheid en hongerte die oorhand wou kry.
“Die voortoerkamp was ongelooflik geseënd. Dit wat uitgestaan het,
was die heerlike kos waaraan almal hulleself knuppeldik geëet het en dan
natuurlik die WRAAK en Fabeltjies 2. Ná so ’n besonderse Voortoerkamp
was dit duidelik dat Atlete vir Christus 2010 niemand onaangeraak sou laat
nie.”

Ouboet staan sonder sy twee linkeragterwiele
naby Riviersonderend

En kort daarna besluit een wiel se loopvlak dat
hy nie wil saamtoer nie

Syfers in sweet
Volgens die aantekeninge in Kleinboet
van elke skof wat gehardloop is, blyk
dit dat vanjaar se toer 1 939,35 km lank
was en dat oor die totale afstand die gemiddelde draftempo 4 min 53 sek per
kilometer was. (Dit is glad nie sleg nie;
dis ’n bogemiddelde vertoning – Red.)
Die vinnigste skofte was uiteraard op
die eerste dag ☺. Toe is die kilo’s teen
4 min 51 sek afgeblits. Elkeen moes toe
ongeveer 9,2 km draf. Die stadigste
skof was tussen Britstown en Carnavon
op die Saterdag (15 km per atleet) teen
5 min 12 sek per atleet.
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Ancore!
Die afgelope paar naweke is daar
op Stellenbosch en in Kaapstad geskiedenis – én ’n groot deurbraak
vir Afrikaans gemaak toe Rachmaninov se Vespers vir die eerste
keer in Afrikaans deur die Pro
Canto-Jeugkoor en die Kaapstadse
Kamerkoor uitgevoer is. Die uitvoerings is gul deur die publiek en
resensente ontvang. Stappie het die
koorleier en dirigent van hierdie
uitsonderlike projek, Leon Starker

(S82,83,A84,S85,A87), uitgevra
waarom hierdie Deurnagsange
van Rachmaninov in Afrikaans
vertaal is en dit nie soos gebruiklik
in die oorspronklike Russies gesing
word nie.
“Die Deurnagsange Opus 32
troon in die wêreld se koorrepertoire uit en word in dieselfde
asem as Händel se Messias en Die
skepping van Haydn genoem.
“Die Messias en Die skepping is
oorspronklik as oratoriums geskryf.
Gevolglik is die teks daarvan deur
gekwalifiseerde libretto-skrywers
voorsien (Messias: Charles Jennens
en Die skepping: Baron Gotfried
van Swieten). Dieselfde kan egter
nie van die Vespers gesê word nie,
omdat die teks merendeels uit die
liturgie van die Russiese Deurnagwaakdiens geneem is. Die Messias
is vir die “konsertverhoog” as ’n
oratorium geskryf, terwyl die Vespers in die eerste plek vir die erediens gekomponeer is vanwaar dit
sy bekendheid as konsertwerk gekry het.
“Hoe meer ek vir die komende
uitvoerings voorberei het, hoe duideliker het dit vir my geword dat
elke aspek van die musiek deur die
teks geïnspireer en gedryf is: elke
noot (en baie daarvan is op die
oorspronklike ortodokse gemeentelike sang van die Deurnagdiens
gebaseer), elke crescendo, decrescendo, accent en ritartando. ’n
Pragtige voorbeeld waaraan ek nou
kan dink, is ’n klein gedeelte in no
12, Die groot lofprysing. Die sopra-
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ne val weg met Wees my genadig, o God. Hulle herhaal dan die musikale tema
saam met die tenore met die woorde Here, reinig my van my sonde. Dit word ’n
derde keer saam met die basse herhaal in die woorde: Teen U alleen het ek
gesondig. Die woorde is net so uit Psalm 51 geneem. Deurentyd herhaal die alte
’n tema wat heeltemal van die ander stemme verskil: Geseënd is U, o Here; leer
my u paaie. Uit ’n musikale oogpunt sou ’n mens
geneig wees om die alte
te beklemtoon vanweë
die interessante tritse en
dit wil voorkom of die
soprane, tenore en basse
die alte ondersteun – en
dit is ook hoe ons dit aan
die begin gesing het. Ek
het later besef dat die
eintlike “storie” deur die
soprane en twee manspartye gedra word. Die
alte se teks voorsien ’n
goue draad van hoop wat dwarsdeur die vertelling loop. Toe ons dit só begin
sing, was dit amper asof ons die goue sleutel ontdek het wat die diepte van die
musiek oopgesluit het wat ’n mens maklik met die eerste aanhoor nie opmerk
nie.
“Dr MR Brett-Crowther van die Konstantyn en Helena Grieks-Ortodokse in
Croydon, Londen, skryf op hulle webbladsy oor die betekenis van Rachmaninov
se Deurnagsange (http://www.orthodox-christian-comment.co.uk/curiositiesmeaningrachmaninovvespers.htm): Ortodoksie gaan in die eerste plek oor liefde
vir die mooie in die lewe. Ons hele lewe moet deur ons visie van die hemelse
heerlikheid gedra word – en ons nadenke daaroor is die kern van ortodoksie.
Russiese askese wil God se koninkryk op aarde ’n werklikheid maak. Dit ontken
nie die wêreld nie, maar omarm dit juis.
“Hierdie deurslaggewende beginsel is baie duidelik in die Vespers aanwesig.
Rachmaninov se Vespers is vir nie-Ortodokse en Westerse gehore so toeganklik
vanweë sy gebruik van tradisie – kultureel, teologies en musikaal. Dit gebeur
maar min dat die Vespers in Engeland teen ’n ortodokse agtergrond uitgevoer
kan word. Ons kerkgebou voorsien so ’n omgewing alhoewel ons kerkmusiek nie
Russies is nie en die kerkgebou eerder Grieks as Russies ingeklee is. Tog is die
algemene atmosfeer heeltemal korrek – veral omdat die uitvoering in Engels
gedoen word. Die Ortokodse Kerk staan op die markplein van die Weste en dra
die getuienis van sy tradisie met een oogmerk: om in geloof te getuig dat God
lewe en dat Hy die dood oorwin het (my beklemtoning).
“Op my rak het ek ’n hele aantal opnames van die Vespers en die musiek het
my nog altyd aangegryp. Maar eers toe ek met die musiek begin werk in ’n taal
wat ek verstaan, is ek getref deur die enorme diepte wat Rachmaninov openbaar
in die musiek wat hy geskep het en wat die verskillende vlakke van betekenis in
die teks te ontbloot. Die luisteraar word op ’n manier aan die hart van die
evangelie van goeie nuus uitgelewer wat niemand onaangeraak laat nie – selfs as
jy nie ’n gelowige is nie. Die Afrikaanse vertaling laat reg geskied aan die
musiek en het my die afgelope vier maande op ’n lewensveranderende reis
geneem.
“Net ’n laaste gedagte: Toe ek vir my vrou Louise vra hoekom ons die
Vespers in Afrikaans moet sing, was haar bondige antwoord: “Lees jy jou Bybel
in Grieks of Hebreeus?”
(Die Deurnagsange van Rachmaninov word op 26 September 2010 in Pretoria
en 2 Oktober 2010 in die Paarl uitgevoer – Red.)
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Klub 50

Klub 50

Klub 50

Twee lede van vanjaar se toergroep het
by die eksklusiewe Klub 50 aangesluit.
Hierdie onderskeiding kan ’n mens eers
in jou vierde toer te beurt val. Stappie
het met die twee vasbyters gesels en
hulle oor hulle Atlete-ervarings uitgevra.
Andries van der Vyver (A06,07,09,10)
wat ook in 2009 toerleier was, vertel:
“My Klub 50 was vir my baie spesiaal
aangesien ek God se liefdevolle hand
ook hierin gesien het. Daar is ’n paar
dinge wat mooi in plek geval het om dit
vir my net ’n bietjie meer spesiaal te
maak. As ’n mens glo in die God wat
jou onbegryplik liefhet, kan jy nie regtig
anders as om te glo dat dit God is wat
dit so beplan het nie.

Andries tydens sy Klub 50-viering

“Ná laasjaar se toer het ek gereeld
bly draf en dit al meer en meer geniet.
Ek het dit veral begin geniet om die bulte rondom Stellenbosch aan te pak. Dit
was vir my baie lekker om ’n bietjie
swaar te kry teen die bult uit en dan die
uitsig te geniet as ek uiteindelik aan die
bopunt van die bult kom. Die Here het
dit toe so beskik dat ek met my vyftigste
skof die Garcia-pas uithardloop en aan
die einde van my skof aan die bopunt
van die pas eindig. Die mooi uitsig en
die bevrediging wat ek ervaar het van
die bult wat ek nou net met my vyftigste
skof oorwin het, was vir my simbolies
van al 50 skofte wat ek suksesvol vir
Atlete vir Christus kon aflê. My vyftigste skof is vir my ’n pragtige opsomming van die vyftig skofte wat maar
moeilik was by tye, maar wat ek in my
afhanklikheid van die Here suksesvol
kon aflê.”
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Andries vertel dat die span het die einde van sy vyftigste skof ook baie
spesiaal gemaak met die opmaak van die pad en die gebruiklike items van
gelukwense wat gelewer word. “Om dit alles te kroon was ons daardie dag
op pad na my tuisdorp toe, Ladismith. Ek het dus die dag van my vyftigste
skof afgesluit in die gemak van my eie huis by Pa en Ma.
“Ek besef ook dat ek die vyftig skofte nie op my eie kon doen nie. Die
eer hiervan gaan 100% aan die Here wat vir my die gesondheid en die geleentheid gegee het om so iets te kon doen. Ek sou ook maar baie hulpeloos
en alleen gewees het sonder die wonderlike atletediens wat ek in my vier
jaar op Atlete ervaar het. Wat sou ons tog sonder die mense op atletediens
gemaak het wat altyd so baie doen om die tydjie vir ons op die pad so meer
aangenaam te maak. Al wat ek vir dit alles kan sê is: “Dankie, baie dankie”
AHoe!
Die ander nuwe lid van Klub 50 is Jana Venter (P07,08,S09,10). Sy sê dat
hierdie vier agtereenvolgende jare op hierdie spesiale uitreik, elkeen op sy
eie manier, haar lewe verander het. “Met alle eerlikheid kan ek nou sê dat
net mooi alles in die lewe oor ons almatige Vader gaan. Ons is nie deel van
“atlete” soos ons almal op die span maar die fout maak as ons verwys na
mekaar nie, ons is atlete vir CHRISTUS! Dit gaan nie oor ons nie. Ons kry
elke Junie die geleentheid om reg oor Suid-Afrika te toer om sy Naam te
verkondig. En dis ’n absolute voorreg! Die mense wat ons langs die pad
kry, het soms ’n groter impak op ons lewe as wat ons op hulle het, sonder
hulle wete.
“Dit was vanjaar my vierde en
finale jaar op Atlete vir Christus
en deur die jare het ek ’n tweede
(geestelike) familie op Stellenbosch gevind, iets waarna, so
dink ek, ons almal as studente
smag, maar nie altyd vind nie.
So het ek ook vanjaar Klub 50
behaal in Middelburg in die OosKaap. Daardie dag op pad
Middelburg toe, word ek op ’n
Jana by haar kerse
opgemaakte Ouboet verwelkom en ná die aand se vyftigste optrede op
Middelburg is ons almal terug koshuis toe waar ons vir die aand uitgeplaas
was. Ek is eers geblindoek en in die eetsaal ingelei. Toe ek my oë oopmaak,
sien ek ’n spesiale groep mense, so na aan my hart en hulle sing vir my.
Met my naam en ’n groot 50 in brandende kerse uitgepak, het hulle ’n
fotoplakboek aan my oorhandig waarin elkeen ’n Klub 50-boodskappie
geskryf het. Elkeen kon ook ietsie by hierdie spesiale geleentheid sê wat ek
altyd in my hart sal koester.
“Al wat ek kan sê, is DANKIE! Dankie aan almal wat ’n deel aan my
Atlete vir Christus-ervaring deur die jare kon hê. Ek dink veral aan my
suster wat my eerste toer saamgetoer en gelei het (Carla P04,05,S06,07).
Dié ervaring het werklik my oë oop gemaak vir die lewe daar buite. Die
grootste dank moet egter aan Jesus Christus gerig word, want U het dit alles
moontlik gemaak, vir my op hierdie pad gestuur en sonder U sou dit niks
beteken het nie!”
Oor die jare is daar reeds 41 persone lid van Klub 50. Die ander eksklusiewe Atlete-klub is Klub 1000. ’n Mens word lid hiervan wanneer jy 1000
amptelike Atlete-kilo’s agter die rug het. Tans het hierdie klub tien lede.
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Groen
Een van die mede-aanbieders
van die gewilde kykNETprogram, Groen, is Esther
(Pretorius) van der Westhuyzen (S80,81). Sy is ook
die eienaar van die bekende
Butterfly World by Klapmuts.

GauGouws
Gouws
Wilson
(A83,84), ’n plaasboer van Williston, was een van
die ses ingenieurs
op die tegniese
span
van
die
geslaagde
Gautrein-projek. Hy is
ook nou gevra om gehulpsaam te wees met die beplanning ’n soortgelyke projek vir Kaapstad. Gouws is
getroud met Lisa (Venter, P83,84,85).

AHOS!
“Die sanggroep van Atlete vir Christus 2010 was veel
meer as net ’n mengsel van stemme. Dit was ’n getuienis van God se woorde, sy liefde, passie en vreugde,”
vertel Tanja Olesen (S10).
“Daar is al lank voor die tyd begin met sangoefening
vir die toer. Deur al die oefeninge deur was dit soos ’n
lint wat stywer getrek en ons groepie aan mekaar gebind
het. Dit toer was die stukkie wat deur God gebind was
’n geskenkie wat van Hom aan ons gegee was, soos
Roné McFarlane gesê het: “’n Familie in Christus.”
“Die voor-voortoeroptrede was by Huis Horison
(sentrum vir verstandelike gestremdes) in Stellenbosch.
Onder die mense het die storie geloop dat die groep se
sang omtrent vergelyk kon word met dié van Juanita du
Plessis! Die mense daar was ongelooflik gasvry en
sprankelend, iets wat werklik ’n besonderse ervaring
was. Die voortoeroptrede was by Azaleahof (ouetehuis).
Dit was ’n groot samekoms van al die ouers, oud-atlete,
vriende en bejaardes. Die aand was ’n goeie afskop om

almal voor die toer met die regte perspektief in te stel, om
die evangelie vir almal, oud of jonk, te bring.
“Die optrede in Ladismith op die tweede aand van die
toer was vir my ’n hoogtepunt. Oudergewoonte moes die
sanggroep voor die optrede bymekaar kom om die
stemme behoorlik op te warm. Daar was ’n oomblik van
stilte in die moederskamer waar ons opgewarm het. Soos
’n engel in die geruislose nag het Jeanné Els (S10) die
lied, Halleluja saggies begin sing. Binne ’n kwessie van
’n paar sekondes was dit soos ’n engelekoor wat uit die
hemele neergedaal het. Die siel se waterstroompies het in
watervalle verander wat oor ons wange gestroom het. Van
daardie oomblik af was Halleluja die sanggroep se hart en
siel.
“Die tronke was self ’n ander soort ervaring. Die
vrouetronk in Oudtshoorn het beslis deurgedring na vele
harte in die span. Ook die gevangenes se oë het gesprankel. Almal het ’n sirkel gemaak en Bind us together,
Lord is gesing.
Elmarie de Vos (S09,10) en Madelé du Plessis (S09,
10) het ook duidelike voetspore nagelaat in Natasha
Fourie, een van die gevangenes, se lewe. Sy het onlangs
’n brief aan Atlete geskryf waarin sy haar gevoelens op
papier neergepen het.
“Ons het ook besoek afgelê by De Aar se tronk, die
jeug- en vroueafdeling onderskeidelik. Nadat die sanggroep het by die jeugdiges gesing, het daar ’n klein
groepie van hulle koortjie vir ons teruggesing. Hulle het
die streekbyeenkoms tussen die tronke met hulle
kooroptrede gewen. Dit was ongelooflik om te sien dat
hulle hierdie inisiatief neem om God ook daar te dien. Dit
was weer eens ’n bevestiging dat God se liefde geen perke ken nie.
“By elke dorp waar die span brassies gehad het, het die
sanggroep aan die gasheergemeente se mense, wat die kos
voorberei het, gesing. Dit was ons beurt om dankie te sê,
maar keer op keer was dit hulle wat meer dankbaar was.
Dankbaar vir die jeug wat nog passievol vir die Here is en
goeie werke vir Hom doen.
“Oor die sanggroep se ervarings kan boeke geskryf
word, maar in ’n paar woorde opgesom sal ’n mens kan sê
dit was onbeskryflik, onvergeetlik, liefde en ’n ervaring
van egtheid: AHOS – Aan Hom ons sang!”

Die sanggroep in aksie op Britstown
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Oud-Atlete langs die pad

BLADSY 5
(Jy kan Beau op sy reis volg deur die volgende skakel te
gebruik: www.inhisfootsteps.co.za – Red).

Pierre Salmon (A09,10) en Marizaan Jordaan (S10)
het aan Stappie vertel van die ses oud-Atlete wat hulle
gedurende die toer ontmoet het.
Marelize (Van Huysteen) du Plessis (S96) het ons in De
Rust gekry. Sy het die sangroep in 1996 gelei en bly
tans in Linden saam met haar man.

Beau de Klerk op sy stapstog saam met vanjaar se groep.

Louise (Hofmeyr) Burger (P87,88,89,90) het ons in
Williston ontvang. In 1989 én in 1990 was sy leidster.
Louise was baie opgewonde om ons te ontvang en het
haar toerbaadjie van 1990 aangehad. Sy het die verblyf
en aandete vir almal gereël en by aandete gespog met
haar ou toeralbums.

Marelize en haar man saam met Wim Cecchi (A10) en
Mariaan Zeeman (P10)

Met dr Eddie Turner (A87,88,89,90) het ons paaie naby Oudtshoorn gekruis. Hy bly tans in Durbanville saam
met sy vrou en vier kinders.

Louise Burger saam met Tanya Olesen en Andries van der Vyver

Kobus Laubscher (A75,76) het ons op die laaste dag by
die afdraai tussen Lutzville en Strandfontein ontmoet.
Hy het gedurende die eerste twee jaar van Atlete vir
Christus getoer en hou tans skool op Lutzville.
Eddie Turner saam met ’n gedeelte van vanjaar se toergroep

Ons het op die laaste dag Beau de Klerk (A01) raakgeloop. Beau is besig met ’n staptog vir Christus wat hy
noem: In His Footsteps. Die Here het dit op sy hart gelê
en het by ’n Mighty Men-konferensie bevestiging gekry.
Hy stap van Kaapstad tot in Pretoria. Hy moes reeds
gedurende die eerste paar dae sy slaapsak en tent agterlos, omdat hy besef het dat hy nie die Here ten volle
vertrou het vir sy verblyfreëlings nie. Beau het alles gelos het om die staptog te onderneem – ook sy werk opsy gesit. Die mense in elke dorp maak hulle harte en
huise vir hom oop en stap selfs ’n deel van sy dag saam
met hom. Beau het ook ons toer se Bybelstudie bevestig: Hy doen alles met Algehele Oorgawe vir Christus.

Kobus Laubscher saam met die groep

Dit is ’n besonderse ervaring om oudlede tydens ’n toer
te ontmoet, omdat hulle met ons kan vereenselwig en
vrolike verhaaltjies met ons kan deel oor vorige toere.
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Koffielus in die hemel
“Dit was vir my ’n groot voorreg
om ná 30 jaar weer deel van ’n Atletegroep te wees,” vertel Derick
Lambrechts (A80,81,T10).
“Natuurlik was daar nogal tye
wat ’n mens teruggedink het aan
‘my dae’. Vir my was dit heerlik
om drie weke van ’n stukkie hemel
te beleef. ’n Mens is op aarde, maar
ook nie. Jy is tussen mense, maar
dis nie mense wat mekaar afbreek
en wil bykom nie. Die een begeerte
wat almal deel, is om in ’n lewende
verhouding met die Here te leef en
dit met ander te deel. Daarom was
die Bybelstudies elke dag ’n fees.
Om net weer in die natuur te kon
stil word en te beleef hoe God oor
ons voel en dat ons maar mag
oorgee wat ons nie kan hanteer nie,
was net hemels.

Oom Derick in aksie tydens die toer

“Die een Bybelstudie wat vir
my uitstaan, is die een wat ons in
Nieuwoudtville se hotel gehou het.
“Dit was die tweede laaste dag
en ’n mens het al begin dink aan
hoe die normale lewe lyk wanneer
die toer verby is. Dit het al kouer
geword en die moontlikheid van
reën was daar. Uit die groep het ’n
versugting gekom dat koffie darem
lekker sou wees. Nooit is daar gedurende die drie weke in die middel van die dag oor koffie gepraat
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nie, maar daardie dag wel. Vir my was die versoek heel verstaanbaar en ons het
geglo dat daar in Nieuwoudtville ’n coffee shop sou wees. As jy egter die plek
ken, sal jy weet dat daar nie so ’n plek is nie – altans nie waar mens kan
Bybelstudie hou én koffie drink nie. Al genade was die hotel. Al wat oop was,
was die kroeg, maar gelukkig het die kroegman se vrou ons behoefte aan
kaffeïen bevredig deur die kombuis aan te sê om vir ons koffie in die eetkamer
te bedien. Dit was heerlik!
“Toe ons moes betaal, het ons gehoor dat ons (natuurlik) soveel indruk op die
dame gemaak het dat die koffie gratis aan ons gegee is. Oor die feit dat die dame
dié oggend ’n groot bedrag by die Lotto gewen het, praat ons nie uit nie!
“God het op wonderlike maniere met ons gepraat op toer, maar terug by die
huis mis ons soveel van God se liefdesboodskappe vir ons omdat ons so jaag. In
ons gejaagdheid mis ons God!
“Atlete 2010 het aan my weer die voorreg gegee om vir drie weke tot rus te
kom saam met ’n wonderlike klomp jongmense. Elkeen het gegroei en elkeen
het beleef dat ons maar aan ons Vader mag oorgee … al sukkel ons soms
daarmee om God ten volle met ons eie sake te vertrou.”

As die tronkdeur toeslaan
Atlete vir Christus het vanjaar
vyf tronke besoek. Dit was op
Caledon, Oudtshoorn, Middelburg, De Aar en
Vanrhynsdorp.
Madelé du Plessis (A09,10) sê
tronkbesoeke is
altyd ’n ongelooflike
belewenis.
“Ons het die geleentheid gehad om op Caledon en De Aar te sien hoe die
tronkselle lyk. Dis haglike omstandighede waarin die gevangenes moet leef. Die
selle lyk koud en eensaam. Die enkelselle is klein. In De Aar is daar Christelike
boodskappies teen die mure van die tronkselle. Vir sommige gevangenes is dit
die enigste sekuriteit om aan vas te hou; dis die enigste deur na liefde en vrede.
“’n Mens het verskillende ervarings in die mans- en vrouetronke. Dit voel
intimiderend in die manstronke. Hulle is vol tatoeëermerke. Hulle lyk hard;
sonder emosie. Sommige sit met ’n glimlag om sterk voor te kom. Dit voel asof
’n mens nie ’n verskil in manstronke maak nie totdat iemand in die span getuig
en hulle hulle koppe een vir een laat sak.
“In die vrouetronke is ’n mens emosioneel meer betrokke. Hulle wys hulle
gevoelens. Sommige lyk hartseer, ander verbitterd. ’n Mens kan saam met hulle
bid en God se warm liefde uitstraal deur drukkies te gee. Dis ongelooflik dat
God ’n eenvoudige groepie mense, mense wat self so vol sonde is, gebruik om
’n verskil in ander se lewe te maak; al is dit net vir een persoon. Die teenwoordigheid van God in die tronke is wonderbaarlik.
“Die getuienisse wat in die tronke gelewer word, is nie ons nie, dis God wat
elke woord in ons mond lê. God werk ook deur die sanggroep. Hy raak elke
gevangene se hart aan.
“Dis ’n onbeskryflike ervaring wanneer die gevangenes begin terugsing. Dis
vervullend om die getuienis van die gevangenes wat God in hulle lewe aanvaar,
te lees. Dis die moeite werd om drie weke op te offer en God se boodskappers te
wees sodat ’n verskil gemaak kan word.”
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Geseënd en dankbaar
Stappie het die toerleiers van die afgelope toer uitgevra
oor hulle belewing van die toer.
Vanjaar se leier, Herlo Visagie (S09,A10) het gesê
dit is niks anders as ’n voorreg en genade om as leier
van ’n groep soos Atlete vir Christus die pad te stap nie.
“Die Here was vir my goed, vir my en die span. Ek wil
eers dankie sê vir elkeen se bystand, motivering en
gebede. Dan dankie ook aan die Here wat vanjaar die
pad met my en die span gestap het en nog steeds stap.
“Tydens Fabeltjies 1 het die leidster, Irené, die vers
van Deuteronomium 28:6 aan elkeen uitgedeel: “Jy sal
geseën wees waar jy ook gaan.”
“As ek nou terugkyk, is die betekenis en waarheid
daarvan baie duidelik. Ds Erik van Heerden in Carnarvon het dit ook baie interessant gestel. Hy het genoem
dat ons almal alreeds geseën is, ons moet egter ingestel
wees om sy seën te BELEEF!
“Om so ’n toer te beplan en te lei bied baie geleentheid om as mens, en in Christus te groei. Wat dit besonders maak, is die feit dat ’n mens moet lei met die
wete dat jy terselfdertyd besig is om vriendskapsbande
te bou. Ook moet ’n mens die hele tyd sorg dat die regte
perspektief in die span behou bly tydens ons besoek by
die gasouers, tronke en selfs onderling op die bus. Eers
in die tweede week het ek besef dat dit nie grotendeels
my en Irené se werk is om al hierdie dinge in stand te
hou nie. Ons het toe begin lei in afhanklikheid van God;
in volle oorgawe.
“Ek kan regtig nie wag vir die dag wat ek self die
Stappie ontvang om te lees nie! Dit is lekker om te weet
ons deel in dieselfde tradisies en ervarings. Ons is bevoorreg om in so ’n familie van “hardloop sing en gesels” te wees. Ek hoop almal hou nog kontak met mekaar. My gebed is dat Atlete vir Christus selfs nuwe
hoogtes sal bereik, by mense sal uitkom waarheen die
Here ons werklik roep en dat ons altyd sal onthou dat
Ons Eer net Aan Hom behoort.”
Toe Stappie vir Irené Howard (S09,10), vanjaar se
leidster, oor die afgelope toer uitgevra het, het sy geantwoord: “Dankie is die woord.
“Wat ’n wonderlike geleentheid, voorreg en uitdaging om vanjaar die leidster te kon wees van so ’n wonderlike groep kinders van God. ’n Mens weet nie wat
alles vir jou voorlê wanneer jy verkies word nie (en dit
maar my tweede jaar van Atlete vir Christus), maar die
jaar is nou amper verby en ek kan nie glo dat die tyd so
vinnig gevlieg het nie! Met al die reëlings en kophou
besef jy nie altyd hoe vinnig alles gebeur nie.
“Al was dit harde werk, was dit werklik ’n ervaring
wat ek nooit sal vergeet nie! Dit is moeilik om die ervaring in woorde weer te gee, soos so baie van julle
weet. Wat ek wel kan doen, is om iets te deel wat my
reeds aan die begin van die jaar opgeval en oor en oor

Irené en Herlo aan die einde van die toer net ná
hulle aankoms op Strandfontein

getref het: God se wil is die beste. Alles verloop altyd
volgens God se plan op die tyd wat Hy bepaal het en nie
ons s’n nie. Ons kan soveel beplan as wat ons wil, maar
ons is so klein en Hy so groot, ons moet genoeg vertroue in Hom hê om God toe te laat om daar te wees in
alles en dat dinge sal verloop soos dit moet. Saam daarmee moet ’n mens as leier baie nader aan God leef en
meer met Hom gesels om dinge makliker te aanvaar en
jou vertroue te versterk. Sonder Hom sou die senuwees
soms oorgeneem het.
“Ek glo dat ons werklik mense bereik deur die geld
wat ons insamel en die toer wat ons meemaak. Dit maak
nie saak hoeveel mense ons direk raak nie, ons moet
vertrou en glo (al sien ons nie resultate nie) dat die Here
saadjies oral plant deur dit wat ons doen. Ek dink Hy is
baie hard besig in die gevangenisse van ons land, omdat
daardie mense juis in die moeilikste van tye niemand
anders het om heen te draai nie.
“Dankie, Here is al wat ek kan sê. Dankie ook vir
Herlo en die span van 2010, asook al die oud-lede vir
julle gebede! Mag Atlete nog lank die land plat draf.

Stappie
Jy is baie welkom om te vertel hoe dit gaan en waarmee jy
besig is. Die publikasie van Stappie is afhanklik van die
bydraes wat ons ontvang. Terwyl jy by die rekenaar sit, kan jy
ietsie vertel. Jy kan gerus ook ’n foto saamstuur sodat ons kan
sien hoe jy nou daar uitsien. Indien genoeg materiaal ontvang word, sal die volgende Stappie vroeg volgende jaar
uitgestuur word. Die kontak besonderhede is soos volg:
epos: diebolle@patat.co.za
Slakpos: Stappie, Blouvleiweg 56, Wellington 7655
Selfoon: 079 524 4541
Landlyn: 021 873 2768
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Die laaste dag
Johan Venter (A10) het vertel van
die laaste dag van vanjaar se toer.
“Ná vele lang dae se gedraf en baie
lekker, onvergeetlike oomblike, het
ons ons finale bestemming bereik,
Strandfontein. Die gevoel van tevredenheid en vervulling sal ek
nooit vergeet toe ons Strandfontein
binnedraf nie. Al ons harde werk
op toer het uiteindelik sy toppunt
bereik. Die gevoel was onbeskryflik. Dit was regtig ’n ongelooflike
spesiale dag, nie net omdat Andries
die laaste skof, van die laaste dag
van sy Klub 50- en laaste toer gedraf het nie, maar om die glimlag
op elke atleet te sien toe ons
Strandfontein binnegaan. Voordat
ons by die see was, was daar vir
oulaas ’n tonneltjie, met Andries
wat ’n goeie 36 steppies moes doen
wat Atlete vir Christus se 36 toere
verteenwoordig. Hierna is al ons
atlete die yskoue see in waar ons,
vir oulaas, in ’n kringetjie bymekaargekom het om die Here te dank
vir ’n baie geseënde toer.
“Ons het die aand by Kobus
(Kellerman, A08,09,10) se strandhuis deurgebring, wat byna op seevlak geleë is met die wonderlikste
uitsig denkbaar.
“Die bekende Bolspele is ook
daar gehou, waar almal uitgehaal is
vir die een of ander snaakse gewoonte of neiging op toer. Ná baie
gelag en kreatiewe uitbeeldings is
aandete voorgesit, met ’n wyntjie
om te geniet. Later het ons almal
ons kussings en komberse gegryp,
’n koffetjie gemaak en in die sitkamer vergader vir Fabeltjies 3.
“’n Baie groot dankie aan oom
Derick wat ’n spesiale aand saam
met sy baie mooi vrou prysgegee
het om vir oulaas saam met ons te
kuier. Hy het haar immers vir drie
weke nie gesien nie. Welgedaan
oom Derick! Hy het toe vir elkeen
van ons ’n geestelike boek
uitgedeel, Algehele Oorgawe van
Andrew Murray, net om ons daagliks te herinner dat ons rol as dienaars van die Here nie ná Atlete

Aandete op De Aar. Johan Venter sit heel links. Die ander is van links: Pierre Salmon, Dawid
Snyman, Kobus Kellerman, Jacques du Plessis en Willem Cecchi.

moet stop nie. Fabeltjies het toe afgeskop en almal kon vertel wat hulle
ervarings op toer was en iets deel wat op die hart is. Dit was werklik wonderlik
om te sien watter groot impak Atlete op elkeen van ons gehad het. Dit was ook
vir ons ’n teken dat alles nie by Atlete moet stop nie, maar dat ons die Here se
liefde oral moet uitdra, waar ons ookal is. Vyf ure en vele koppies koffie later
het Fabeltjies einde toe gestaan.

’n Spesiale steppie
Oor sy belewing van sy eerste Atletetoer het Willem Cecchi (A10; foto hierbo
heel regs) vertel dat elkeen van Stellenbosch af vertrek het met verskeie
doelwitte en heelwat gevoelens. “Oud-atlete het dalk die opgewonde gevoelens
van die verlede beleef, terwyl die ongewraaktes moontlik angstig kon voorkom.

Die jongmense van Calvinia het saam met die Atlete die dorp ingedraf

“Ná die voortoerkamp het die toer in die flouerige wintersonnetjie van
Hartenbos afgeskop. Sommer gou is die hoofpaaie langs die kus vir heelwat
dunner en met tye selfs grondpaaie verruil. Hoe nader ons aan die Karoo beweeg
het, hoe koeler het die luggie geword, maar hoe warmer het die plaaslike mense
ons ontvang. Ons het bedags op die pad geswoeg terwyl die sanggroep gehore
snags betower het – die hele tyd bewus dat Hy by ons is. Op Graaff-Reinett en
Carnarvon het ons naweke met groot pret deurgebring, en selfs ’n verjaarsdag in
die proses gevier. Tye waar ons net agt drawwers was, uitdagende roetes wat
ons moes aanpak, en dae waar ons mekaar geestelik moes dra, was oomblikke
wat ’n mens vir niks anders sal wil verruil nie.
“Op Strandfontein is ons met die prag van die sonsondergang begroet. Met ’n
gevoel van blydskap en ’n tikkie hartseer het ons die koue water van die
Atlantiese Oseaan begroet. Ons het ons eindbestemming bereik, maar die reis
het toe éérs in alle erns begin.”
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Die PW aan diens is …
“My diens as PW op Atlete vir Christus was ’n ongelooflike geleentheid wat die Here vir my geskep het
om meer te leer oor myself, die mense rondom my en
ook God se doel vir my,” sê Jana Meyer (P10). Jana se
pa, Deon, was ook ’n Atleet (A77,78,79).
“Ek het aan die begin nie geweet wat om van die toer
te verwag nie. Ek het baie gehoor dat die werk wat ons
PW’s doen nie altyd gesien en waardeer word nie, maar
ek het dit glad nie so ervaar nie. Dit het soveel vir ons
PW’s beteken as die span ons die hele tyd bedank vir
selfs die kleinste werkies wat ons gedoen het. Die span
weet dit dalk nie, maar hulle dankbaarheid is wat ons
PW’s die moed en uithouvermoë vir die drie weke gegee het.
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groep beteken, het ek God beleef wat deur ons werk:
Ons het dalk toevallig ’n Bybelvers vir elke dag gekies,
maar God het verseker dat dié vers op die toer krag gee.
Ek het besef dat God elkeen gebruik vir sy werk, ons
gaan dalk nie daarvan bewus wees nie en Hy gaan ook
nie altyd vir ons die resultaat wys nie, maar as ons gewillig is en onsself beskikbaar stel, sorg Hy vir die res.

Munisipale bestuurder
Adv Hanlie Linde (P91,92,93)
is aangestel as die waarnemende
munisipale bestuurder van Stellenbosch. In Mei verlede jaar het
sy ook Everest in die Himalajas
aangedurf. Sy is ook ’n kranige
fietsryer. In haar laaste toerjaar
was sy ook leidster van Atlete vir
Christus.

Etiek-leier in Suid-Afrika

Die PW’s op vanjaar se toer:
Mariaan Zeeman, Jana Meyer, Katrien Dippenaar.

“Daar het ’n tyd gekom toe ek begin twyfel het oor
my doel op Atlete. Ek het gevoel dat die doel van die
uitreik is om na die gevangenisse uit te reik, maar ek het
nie die geleentheid gekry om dit te doen nie. Ek het
voor die toer vir God gevra dat Hy my moet gebruik en
dit het nie gevoel asof Hy dit doen nie. Dis eers later dat
ek besef het dat ek ’n vooropgestelde idee gehad het van
hoe God my gaan gebruik en dat dit nie dieselfde was as
sy plan nie. Die Here het my gewys dat die doel van die
PW’s op Atlete is om die drawwers, sangers, toerpa en
busdrywers moed en krag te gee. Krag sodat almal wat
uitreik, nie net die uithouvermoë sal hê om die drie
weke deur te kom nie, maar ook die krag om te onthou
waarom ons drie weke opoffer. Die krag om te onthou
dat elke kilometer wat ons aflê, elke noot wat ons sing
en elke getuienis of boodskap wat ons uitdra, is om die
Woord van God te versprei. Ek het besef dat dit die
gemoed is waarmee ons optree en getuig wat vir die
mense wat oor ons pad kom die meeste beteken.
“Ons as PW’s het nie voor die toer besef watter
impak ons kaartjies of opmaak van Ouboet en Kleinboet
gaan hê nie. Deur te sien hoe baie die kaartjies vir die

Dr Deon Roussouw (A78,79,80,
81) is aangestel as die Uitvoerende
Hoof van die Ethics Institute of
South Africa nadat hy lank professor by die Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van
Pretoria was. Hy het reeds verskeie
boeke oor sake-etiek gepubliseer
en is besoekende professor by
Cambridge en gasnavorser by die Universiteit van
Northumbria in Engeland. Deon was in sy laaste toerjaar
die leier van Atlete en is met Anys (van Greunen,
P80,81) getroud.

Voor in die ry
By die jongste kongres van die
Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) wat onlangs
gehou is, is Shanie Boshoff
(S84,85,86,87,P88) herkies as
die uitvoerende hoof en direkteur
van die vereniging. Sy is reeds
16 jaar in diens van die vereniging waarvan die laaste vyf
jaar as direkteur.
As jy gereeld/soms op Facebook kuier, kan jy gerus by Atlete vir Christusgroep aansluit. Party jaargroepe het
self hulle eie groep (met die jaartal).
Maak gerus daar ’n draai.

